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Jaarverslag bestuur V.V. Gilze seizoen 2021-2022 

Hierbij het jaarverslag van verenigingsjaar 2021-2022 van V.V Gilze. Het jaar waarin we 

ondanks Corona de competitie volledig hebben uitgespeeld. 

In de laatste maanden van 2021 en de eerste maanden van 2022 was Corona nog zeer 

aanwezig. Dit was te merken aan o.a. het niet kunnen douchen, gesloten kantine en 

uitgestelde wedstrijden. Gelukkig is dit alles nu niet meer geval en kan er gewoon weer 

lekker gevoetbald worden met alles erop en eraan. 

Het is ook het jaar van de promotie naar de 2e klasse. Onder leiding van Jeremy Buchly heeft 

het 1e elftal van V.V. Gilze hiermee een prachtige prestatie weggezet. 

Vanaf Oktober 2021 heeft bijna een volledig nieuw bestuur het stokje overgenomen van het 

vorige bestuur. We zijn met 8 personen die er allemaal enthousiast ingestapt zijn. Het was 

voor de meeste van ons nieuw. Het was een turbulent jaar en er kwam veel op ons bordje. 

Inmiddels hebben we onze weg gevonden en begint alles te lopen. We hebben een mooie 

gezonde vereniging en we vinden het een uitdaging om dit zo te behouden. We vinden onze 

leden belangrijk en willen hiermee ook aangeven dat we laagdrempelig te bereiken zijn voor 

vragen, ideeën, tips en input. 

Hoogtepunt in het afgelopen jaar was toch wel het vieren van het 100-jarig bestaan. Veel 

vrijwilligers en leden hebben zich ingezet om er een fantastisch weekend van te maken met 

voor iedere doelgroep een activiteit. 

Helaas ook wat mindere leuke gebeurtenissen dit jaar. Zo overleed John Swinkels, onze 

oudste en trouwe lid en Toon koijen besloot door gezondheidsproblemen te stoppen als club 

fotograaf. Hij zal nog regelmatig aanwezig zijn langs de lijn, maar gemist gaan worden als 

vaste fotograaf. 

Door ziekte kon Antoinet tijdelijk haar werk niet doen bij V.V Gilze. Gelukkig gaat het nu veel 

beter en is ze weer met veel plezier aan de slag. 
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Bestuurssamenstelling: 

Dit is de de 99e ALV, eigenlijk de 100e maar er is er 1 gemist door corona. We zijn in de 

volgende samenstelling sinds oktober 2021: 

Hans Huijben    Voorzitter (ondersteunend bij onderhoud/kantine/secretariaat) 

Paul Denissen Vice voorzitter (ondersteunend bij website/technische 

commissie/financieel) 

Roderick Broers  Sponsoring en kledingzaken 

John Looijkens    Onderhoud 

Jaon Hapers                Kantine 

René Clemens               Technische commissie 

Corné Kreeft               Penningmeester 

Ankie Coremans              Secretaris 

 

Leden: 

Het afgelopen seizoen hebben we afgesloten met 790 leden, een verlies van 61 leden t.o.v. 

vorig seizoen. In onderstaande tabel, is wat meer terug te zien over de ledenaantallen de 

afgelopen 2 seizoenen. 

 1/7/2022 1/7/2021 
Senioren 203 232 

Dames 51 56 

O19 t/m O14 178 186 

O13 t/m O7 152 143 
O6 3 0 

Rustend/vrijwilliger 203 234 

Totaal 790 851 
 

 

Technische commissie: 

ALGEMEEN 

Voor René was het een druk jaar. Nieuw ingestapt en gelijk uiteenlopende zaken van geen 

wedstrijden door Corona, opstellen nieuw beleidsplan, indelingen maken nieuwe seizoen en 

aantrekken van nieuwe trainers, en dat moest gebeuren gezien de trainers van Gilze 1, Gilze 

2, Dames 1, JO19-1, JO17-1 er mee zouden stoppen. Tot groot genoegen hebben we alle 

vacatures kunnen invullen voor het seizoen 2022-2023. 



 

Jaarverslag bestuur V.V. Gilze seizoen 2021-2022 
 
 

Gilze 1  Joep van den Ouweland 

Gilze 2  Glenn Boot 

Dames 1 Frank van Dongen 

JO19-1  Luuk Verheijden 

JO17-1  Jeffrey Ligtenberg 

 

SENIOREN   

SELECTIE GILZE 1 EN GILZE 2 

Door het gehonoreerde verzoek van de KNVB is Gilze 2 uitgekomen in de eerste klasse. Gilze 

1 is in de derde klasse uitgekomen. 

Gilze 1 kende een sterk seizoen met toch wel wisselende resultaten, maar voldoende om het 

gehele seizoen in de top 4 mee te draaien. Tot op de laatste speeldag konden er 3 

verenigingen kampioen worden. Helaas is dit niet ten deel gevallen voor Gilze 1, maar 

nacompetitie was veiliggesteld. Met overmacht werd Steen de eerste ronde opzijgezet (7-1 

winst) en kwamen we in de tweede ronde uit tegen onze dorpsburen Bavel. Ook deze 

wedstrijd met vee publiek werd overtuigend gewonnen door onze jongens en zo was de 

finale bereikt. Deze ging het neutrale terrein van VV Baronie tegen Groen Wit uit Breda.  

Onder toeziend oog van vele VV Gilze supporters werd er met 3-1 gewonnen en was 

promotie naar de 2e klasse een feit!! Dit feestje is uitbundig gevierd door iedereen die VV 

Gilze een warm hard toedraagt!! 

Gilze 2 beleefde een uitstekend seizoen in de eerste klasse. Na een zeer goede tweede 

seizoenshelft is er zelfs nacompetitie bereikt om promotie naar de hoofdklasse. Met een 

uitwedstrijd bij RK VVO werd een vervolg aan de nacompetitie net niet gehaald.  

Gezien de jeugdigheid van het team is dat een mooie ervaring geweest en geeft het 

vertrouwen voor komend seizoen.  

 

SELECTIE DAMES GILZE 1 EN GILZE 2 

Gilze 1 kende een seizoen met toch wel wisselende resultaten, maar voldoende om op een 

7e plaats te eindigen in de competitie 2de klasse. Er werden 20 punten gehaald uit 18 

wedstrijden.  

Gilze 2 eindigde op de 8ste plaats in de 5de klasse wat genoeg was voor handhaving. 20 

wedstrijden gespeeld en 23 punten behaald.  
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OVERIGE SENIOREN (HEREN) 

In het seizoen 2021/2022 zijn er in totaal 9 overige seniorenteams actief geweest. 8 teams 

op zondag en 1 team op zaterdag. 

De teams kwamen uit in: 

• Gilze 3: reserve 3e klasse 

• Gilze 4: reserve 5e klasse 

• Gilze 5: reserve 5e klasse 

• Gilze 6: reserve 6e klasse 

• Gilze 7: reserve 6e klasse 

• Gilze 8: reserve 6e klasse 

• Gilze 9: reserve 6e klasse 

• Gilze 10: reserve 6e klasse 

• Gilze 2 zaterdag: reserve 5e klasse 

 

Gilze 4 heeft het kampioenschap met verve binnengehaald na het hele jaar bovenaan 

gestaan te hebben en hierdoor volgend seizoen in de reserve 4e klasse gaan uitkomen.  

Gilze 3 heeft een uitstekend jaar achter de rug en op het laatst promotie gemist. De overige 

elftallen hebben een prima seizoen achter de rug met wisselende resultaten. Desondanks 

zijn we zeer trots op deze elftallen, gezien een betrokkenheid bij de VV Gilze, hun inzet en 

omzet!! 

Verder dank aan het wedstrijdsecretariaat en de inzet van onze scheidsrechters!! 

 

JEUGD 

Gelukkig hebben we het seizoen 2021-2022 af kunnen ronden, ondanks de corona die nog 

opspeelde, waardoor veel wedstrijden niet gespeeld konden worden.  

Als laatste wil ik alle trainers, leiders, coördinatoren, het secretariaat en scheidsrechters 

bedanken die het toch elk seizoen mogelijk maken om te kunnen voetballen! 
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Onderhoud en accommodatie 

Afgelopen jaar heeft het onderhoudsteam weer veel werk verzet om ervoor te zorgen dat 

ons sportpark, kantine en kleedkamers er weer netjes en verzorgd bijliggen. De inzet van 

deze groep mensen wordt enorm gewaardeerd.  

Daarnaast zijn we druk bezig geweest met de gemeente om de juiste verdeelsleutel te 

vinden voor de kosten die het onderhoud met zich meebrengen. Wat is voor de VV Gilze en 

wat gaat de gemeente bekostigen. Daarnaast is er druk gekeken naar een duurzame 

oplossing voor ons energie gebruik. Hier zal komend jaar e.e.a. in gaan gebeuren. 

 

Commissie sponsoring en vrijwilligers 

Samenstelling Sponsorteam: 

Het sponsorteam bestond in het seizoen 2021-2022 uit de volgende personen: 

Roderick Broers (voorzitter), Luuk Akkermans, William Akkermans, Mart Machielsen en 

Winfried de Kock. Ter ondersteuning kreeg het sponsorteam hulp van Elze Klaassen 

(contractadministratie en facturatie) en Michel van Hoek (controller). 

 

Doel en ambitie sponsorteam: 

Het sponsorteam heeft als doel om sponsorgelden te werven die ten gunste komen van de 

gehele vereniging. De ambitie is om alle sponsor-uitingen volledig en structureel te 

benutten. 

 

Sponsormogelijkheden: 

Om sponsorgelden te werven zijn er diverse mogelijkheden, zoals: 

1. Hoofdsponsoring: Hoofdsponsor jeugd: MK Gilze en hoofdsponsor senioren: Bakkerij 
Ad Spapens 

2. Shirtsponsoring: 26 sponsoren 
3. Veldsponsoring: 5 veldsponsoren 
4. Vlagsponsoring: 11 vlaggenmasten, waarvan nog 3 beschikbaar 
5. Reclamebordsponsoring en spandoeken; 119 mogelijkheden waarvan nog 19 

beschikbaar  
6. Evenementensponsoring  

 

Heel bewust om ook om alles heel transparant te houden worden met sponsors 

overeenkomsten afgesproken waarbij tegenover de reclame-uitingen een bepaald bedrag 

staat; sponsoren in natura is niet mogelijk.  
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Nieuwe clubkleding: 

In het jubileumjaar 2021 kregen alle teams een nieuw wedstrijdtenue en ook de leiders en 

trainers nieuwe coachjassen, trainingspakken en presentatiepolo’s etc. 

Dit hield uiteraard verband met het 100-jarig jubileum en natuurlijk ook de nieuwe 

sponsoropdrukken van hoofd- en shirtsponsors. 

De tijdelijke kledingcommissie bepaalde aan de hand van diverse presentaties van mogelijke 

leveranciers een keuze voor Intersport Oosterhout met het kledingmerk Robey. Er werd 

gekozen voor een eigen ontwerp. Dank is op zijn plaats voor de tijdelijke kledingcommissie, 

bestaande uit Fenne Oerlemans, Eline van Dongen, Rob Oprins, Stan de Kock, Remco van 

Hoek, William Akkermans en Roderick Broers. 

 

Sponsoravond: 

Vanwege corona-maatregelen kon de traditionele sponsoravond twee keer niet doorgaan. 

Maar in 2022 tijdens het meerdaagse jubileumfeest werd besloten om de vrijwilligersavond 

te combineren met de sponsoravond. De avond werd opgeluisterd met een optreden van 

een zanger en een duo Tonproaters, te weten vader en zoon Klaassen. En uiteraard konden 

de aanwezigen genieten van voldoende drank en hapjes tussendoor. 

 

Vrijwilligers: 

Tijdens het seizoen 2021-2022 hebben zo’n 240 vrijwilligers meegeholpen met allerlei 

activiteiten.  

Alle vrijwilligers kregen, zoals vele jaren gebruikelijk, vlak voor het St Nicolaasfeest een 

boterletter thuisbezorgd. Een attentie om daarmee de waardering uit te spreken van vele 

uren vrijwilligerswerk!  

Namens het sponsorteam:  

Roderick Broers en William Akkermans 

 

Penningmeester 

We kunnen stellen dat wij als VV Gilze een financiële gezonde vereniging zijn. De details kunt 

u vinden in het financiële jaarverslag van de Penningmeester.  
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Kantine 

Door de corona perikelen eind 2021 en begin 2022 hebben we de kantine helaas wat vaker 

dicht moeten houden dan gewenst. Uiteindelijk hebben we een mooi jaar gedraaid en 

hebben we bijna een recordomzet gehaald. Dit mede door het 100-jarig bestaan en de 

nacompetitie die het eerste elftal gespeeld heeft. 

Daarnaast hebben we voor het eerst in ons bestaan de keuken uitgebaat. Dit is gebeurd aan 

Liques. Voor beide partijen is dit een prima en goede zet geweest en zijn we blij dat we deze 

stap genomen hebben. 

 

100-jarig jubileum 

In het hemelvaartweekend hebben we gelukkig toch nog ons jubileum mogen en kunnen 

vieren. EN HOE!!! 

We zijn afgetrapt met een sponsor- en vrijwilligersavond met een tonproater en zangers. 

Daarna de verenigingsdag, die nog nooit zoveel deelnemers heeft getrokken en er een 

mooie en gezellige avond aan geplakt hebben.  

De vrijdag was voor de jeugd. De jongste jeugd had een gezellige speldag met stormbaan en 

de oudere jeugd mocht in het donker LED-voetbal spelen.  

Op zaterdag was het de feestavond voor iedereen en met de medewerking van De Beitels 

werd dit een groot succes!! 

De zondag werd afgesloten door Jan Biggel en hebben we het weekend goed kunnen 

afsluiten. 

We willen dan ook iedereen bedanken die aan dit weekend heeft meegewerkt, maar 

natuurlijk ook de mensen die aan een activiteit deelgenomen hebben of bezoeker zijn 

geweest. De opkomst was boven verwachting!! 
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Nawoord 

Ondanks de nasleep van Corona was seizoen 2021-2022 een heel goed seizoen met vele 

mooie momenten. Als hoogtepunt natuurlijk de promotie van Gilze 1 naar de 2e klasse. Ze 

hebben hierin ook al een hele mooie start gemaakt. Verder zal het feestweekend rondom 

het 100-jarig bestaan iedereen wel zijn bijgebleven. Wij als bestuur hebben er veel 

voldoening uitgehaald om in dit weekend, gezamenlijk met iedereen die betrokken is bij V.V. 

Gilze, een mooi feestje te vieren. We hopen ook dit seizoen weer veel sportieve momenten 

te beleven en gezellige evenementen te mogen organiseren en meemaken. 

Samen zijn we V.V. Gilze! 

 

Gilze, oktober 2022 

Ankie Coremans – van Opstal 

Secretaris 

 

 

 

 

 

 


